
 شرح وظايف پرستار بخش اطفال

 برقراري ارتباط مناسب با كودك و خانواده بر اساس رشد و تكامل كودك .۱

 بررسي و ارزيابي وضعيت سالمت كودك و گزارش موارد غير طبيعي معيارهاي استاندارد سالمت .۲

 تشخيص و ارزيابي وضعيت رشد و تكامل و انجام تدابير متناسب با سن كودك .۳

تغييرات سطح هوشياري و ,طر و اقدانات ويژه از نظر تغييرات عاليم حياتي تشخيص و ارزيابي كودكان در معرض خ .۴
 س تنفسيرديست

در مورد مراقبت از كودك با توجه به مراحل رشد و تكامل و مبتني بر موازين بهداشت ,مشاوره و آموزش به خانواده  .۵
 فردي

منظور حفاظت كودك از صدمه ناشي از حوادث و  هب,ايجاد تالش و پيگيري براي برنامه ريزي و اجراي تدابير پرستاري .۶
 برق گرفتگي و ساير موارد,مسموميت,سوختگي,سقوط,قبيل آسپيراسيون خطرات جسمي در زمان بستري از

 برقراري محيطي شادومناسب براي كودك بر اساس مراحل رشد و تكامل كودك .۷

كليه بخش هاي كودكان به منظور استمرار  برقراري زمينه مناسب جهت بازي با تاكيد بر ضرورت وجود اتاق بازي در .۸
 رشد و تكامل و كاهش اضطراب كودك

و پيشگيري از كم آبي و يا دريافت اضافي مايعات در كودكاني كه مايع وريدي ) كمي و كيفي(كنترل جذب و دفع  .۹
 .دريافت مي دارند

 برقراري تعامل و حمايت روحي و رواني از كودك به منظور كاهش درد و اظطراب .۱۰

 مشاوره و آموزش به والدين جهت تغذيه با شير مادر براي نوزادان و كودكان زير دو سال .۱۱

 هماهنگي جهت تغذيه كودك مناسب با سن و تشخيص مددجوي و آموزش آن به والدين .۱۲

 آموزش به والدين و ارجاع كودك در صورت لزوم,و بهداشت دهان ودندان در كودكارزيابي وضعيت سالمت  .۱۳

 ارزيابي وضعيت سالمت رواني كودك وخانواده و اطالع به پزشك و در صورت نياز انجام مشاوره هاي ضروري .۱۴

 حمايت رواني از كودك و والدين در حد امكان جهت پيشگيري از محروميت هاي عاطفي آن

 )با توجه به امكانات(گزاري شرايط و امكانات حضور و اقامت يكي از والدين در كنار كودكبر .۱۵

 رعايت اصول و اعتقادات صحيح والدين و كودك و احترام به آن در انجام مراقبت ها از كودك  .۱۶

 بررسي وشناسايي موارد كودك آزاري و غفلت از مراقبت از كودك وگزارش به پزشك .۱۷

 رنامه واكسيناسيون و رسم نمودار سالمتي كودككنترل ب .۱۸

 هماهنگي و همكاري با مسئوالن جهت كمك به تحصيل كودك با بستري طوالني .۱۹

 پيگيري و ارجاع كودك به مراكز حمايتي و توانبخشي ,همكاري  , در صورت نياز هماهنگي .۲۰

 كليه موارد فوق الذكرثبت  .۲۱

 تور مقام مافوقانجام ساير امور محوله طبق دس .۲۲

  


